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t GALACTION

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
EPISCOPAL SFINTEI EPISCOPII A

ALEXANDRIEI I TELEORMANULUI

TUTUROR DREPTCREDINCIOILOR CRETINI,
CINULUI MONAHAL, PREACUCERNICILOR I

PREACUVIOILOR PRINI

DIN ACEAST SFÂNT I DE DUMNEZEU
PZIT EPISCOPIE,

HAR, PACE, SNTATE I ALESE BUCURII
DUHOVNICETI DE LA DUMNEZEU,

IAR DE LA NOI PRINTEASC ÎMBRIARE
I ARHIEREASC BINECUVÂNTARE

„Slav întru cei de sus lui Dumnezeu

i pepmânt pace, între oameni bunvoire! ”

(Lucalî, 14)

Iubiii notri fii duhovniceti,

întâmpinând i noi astzi, cu negrit bucurie, cu

cântri de laud i de mulumire acest Praznic Sfânt

al Naterii Domnului nostru Iisus Hristos, gândurile

noastre pornesc pe calea sfintelor amintiri i cltoresc

pe firul vremii spre acea noapte binecuvântat i plin de

lumin când Fiul lui Dumnezeu a coborât din înlimile

3



slavei dumnezeieti i - prin lucrarea Sfântului Duh -

S-a întrupat din Preacurata Fecioar Maria. Aezai cu

evlavie înaintea peterii din Betleemul Iudeii, cu ochii

înlcrimai de trecerea iremediabil a timpului, încercm

s aflm rspunsuri i s gsim definiii personale fa de

ceea ce înseamn pentru noi Naterea Mântuitorului. Cu
toii tim i mrturisim c Hristos Domnul, Mântuitorul

lumii, S-a nscut în ieslea cea srac a Betleemului

acum dou mii de ani, dar simirea noastr, simirea

ortodox, nu srbtorete aceast Natere ca pe un fapt

al trecutului, înscris pe paginile prfuite ale istoriei.

Pentru noi toi, taina întruprii Fiului lui Dumnezeu se

repet în fiecare an cu aceeai putere i mreie: atunci

în Betleem, iar acum în sufletul nostru! De aceea i
cântm în aceste zile cu inim curat: „Hristos se nate,

mrii-L! Hristos din ceruri întâmpinai-L
!”

Pentru

aceea am i trit fiecare zi din post ca pe o treapt ce

ne-a adus mai aproape de acest moment, ascultând i
punând la inim glasul Sfintelor Evanghelii pentru a ne

modela viaa i contiina spre primirea Mântuitorului.

Fiecare srbtoare rânduit de Biserica noastr

strmoeasc ne face contemporani cu sfântul sau cu

evenimentul respectiv. Suntem prtai prin toat trirea

noastr la ceea ce memoria i viaa Bisericii nu a dat

uitrii. Dar, pentru a tri ceva este nevoie s fie îneles.

Noi nu putem tri autentic decât ceea ce înelegem i ne

este confirmat de înelegerea i trirea celor dinaintea

noastr. Orice srbtoare are un coninut istoric bine

conturat în timp dar i un coninut duhovnicesc, care

ptrunde adânc în sufletele noastre. Astfel este nevoie s
înelegem i s trim autentic fiecare srbtoare pentru
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c de fiecare dat suntem schimbai, timpul ne brzdeaz
chipurile, dorinele noastre se schimb, prioritile vieii

se rearanjeaz, într-un cuvânt, în fiecare srbtoare

suntem alii.

Noi suntem alii dar „lisus Hristos, ieri i azi i în

veci, esteAcelai iar Preacurata SaNatere este i a fost

evenimentul prin excelen al pcii i al împcrii omului

cu Dumnezeu. Solia sfânt adus de cetele îngereti:

„Slav întru cei de sus lui Dumnezeu i pe pmânt
pace, între oameni bunvoire” a reprezentat suspinul

cel mai adânc al inimii omeneti, înc din zorii istoriei.

Starea de pace din care a czut Adam prin neascultare

era dorit de toate neamurile pmântului. Proorocii din

vechime îl numeau pe Hristos „Domn al pcii
”2

,
iar

odat cu venirea Lui în lume era ateptat veacul pcii

desvârite. Isaia ndjduia c popoarele vor preface

atunci „sbiile lor în fiare de pluguri i lncile lor în

cosoare

”
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,
iar Iezechiel vesteac „ locuitorii cetilor...

vor arde armele, scuturile, pavezele, arcurile, sgeile,

lncile i suliele”
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.

i, într-adevr, vremea mult ateptat a i venit:

dup ce veacuri multe popoare au umblat în întuneric

i în umbra morii - în ceasul sfânt al Naterii Domnului

- Lumina i Soarele dreptii au rsrit peste ele. Cel

care era „mai înainte de a fi lumea”\ Cel „prin care

s-au fcut veacurile

”
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,
Cel întru care „au fost fcute

1. Evrei XIII, 8;

2. Isaia IX, 5;

3. Isaia II, 4;

4. Iezechiel XXXIX, 9;

5. Ioan XVII, 5;

6. Evrei I, 2;
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toate, cele din ceruri i cele de pe pmânt, cele vzute

i cele nevzute
”7

,
S-a coborât pe pmânt luând chip

omenesc pentru „ cas se mântuiasc prin El lumea
”8

.

Cuvintele proorocilor n-au rmas dearte. Mân-

tuitorul a adus „pe pmânt pace i între oameni bun-
voire”. Acest adevr strbate de la un capt la altul

Sfânta Scriptur i este chezia mântuirii noastre.

Hristos întrupat este „pacea noastr, El care a fcut
din cele dou - una, surpând peretele din mijloc al

despriturii, desfiinând vrjmia în trupul Su... ca,

întru Sine, pe cei doi s-i zideasc într-un singur om nou

is întemeieze pacea, i s-i împace cu Dumnezeu pe

amândoi... binevestindpace i celor de departe i celor

de aproape”9
. Mântuitorul este „pacea noastr” cci

„printr-Insul toate cu Sine le-a împcat, fie cele de pe

pmânt, fie cele din ceruri, fcândpace prin El”10
,
iar

împria Sa „ este dreptate i pace i bucurie în Duhul

Sfânt”, dup^ cum ne înva Sfântul Apostol Pavel.

Aadar, prin întruparea Mântuitorului noi am dobândit

darul cel mai de pre: Pacea cu Dumnezeu.

îns aceast împcare cu Dumnezeu nu poate fi

desvârit decât prin vieuirea în pace i în dragoste

cu aproapele nostru, cu toi semenii notri. De aceea,

întreaga propovduire a Mântuitorului Hristos a fost

o neîncetat rostire a pcii i a înfririi între oameni.

Pacea i bunvoirea între oameni sunt temeiurile

venice ale dobândirii i desvâririi pcii noastre

cu Dumnezeu, sunt mrturia dragostei noastre ctre

7. Coloseni I, 16;

8. Ioan III, 17;

9. Efeseni II, 14-17;

10. Coloseni I, 20;
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Dumnezeu i calea ctre mântuire, dup care înseteaz

sufletul fiecrui cretin adevrat. Pacea i bunvoirea

între oameni sunt motenirea i porunca pe care Domnul
nostru Iisus Hristos îe-a lsat Bisericii Sale: „Pace v
las vou, pacea Mea o dau vou” 11

,
iar ucenicilor Si

le spune: „trii în pace unii cu alii” 12
. De asemenea

la prima trimitere a Sfinilor Apostoli, îi îndeamn pe

acetia: „i intrând în cas, urai-i zicând: „Pace casei

acesteia ”.
” 13

Urmând poruncii Mântuitorului i Sfinii Apostoli

ne îndeamn s mergem pe calea pcii (Romani ///, 17), s
cutm pacea (i Petru iii, ii) i cele ale pcii (Romani xiv,

19), s trim în pace între noi (i Tesaioniceni v, 13) i cu toi

oamenii (Romani xii, 18), cci numai astfel „Dumnezeul

dragostei i alpcii vafi cu noi” 14
.

i slujitorii sfintelor altare se roag neîncetat pen-

tru „ vremuri cu pace
” i pentru „pacea a toat lumea

”

i însi Sfânta Liturghie, bolta cultului Sfintei Biserici,

începe prin cuvintele: „ Cupace Domnuluis ne rugm ”

i se încheie apoi prin îndemnul: „Cu pace s ieim!”.

Se arat astfel c pacea este temelia i cheia înelegerii

întregii învturi cretine.

Analizând, îns, obiectiv lumea în care trim, am
putea spune c pentru cineva din afara spaiului cretin

care ar citi în Sfânta Scriptur despre solia pcii adus

de îngeri la Naterea Domnului, aceasta nu ar fi decât

un strigt pe nimbul cerului i un suspin al oamenilor,

11. Ioan XIV, 27;

12. Marcu IX, 50;

13. Matei X, 12;

14. II Corinteni XIII, 11;
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îngropat în lacrimi. i aceasta pentru c în lume nu este

pace. Ura înc exist, conflicte armate înc se petrec,

oamenii nu triesc în pace unii cu alii.

Numai c pacea are mai multe dimensiuni. Hristos

prin Sfânta Sa întrupare ne-a adus pacea cu Dumnezeu
i ne-a dat cale pentru a împlini pacea luntric cu noi

înine i pacea cu semenii notri. De pacea cu Dumnezeu
ne putem bucura numai dac le lucrm i pe celelalte

dou. Luând trup omenesc, Iisus Hristos a venit s ne

rscumpere din robia pcatului strmoesc i a morii

venice. Aceasta îns nu înseamn c suntem mântuii

fr nici o strdanie din partea noastr. Prin faptul

întruprii, Mântuitorul a dat fiecruia posibilitatea de

a se mântui, dup cum El însui ne înva: „împria
cerurilor se ia prin strduin i cei ce se silesc pun
mâna pe ea”15

. Atunci când pacea exist ea trebuie

pstrat, iar când lipsete trebuie cutat, dup cum
citim în Sfânta Scriptur: „Cutai pacea cu toi i
sfinenia,fr de care nimeni nu va vedeape Domnul”
16

,
iar „ Cel ce voiete s iubeasc viaa i s vad zile

bune... s caute pacea i s-o urmeze”17
.

Dreptmritori cretini,

Cântarea îngerilor, care a rsunat odinioar

deasupra staulului din Betleem, a descoperit inimilor

credincioase adevrul despre neasemnata iubire a

lui Dumnezeu fa de întreaga omenire, hrzit a se

15. Matei XI, 12;

16. Evrei XII, 14;

17. 1 Petru III, 10-11;
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bucura i de slava cea de sus i de pace i de bunvoire
pe pmânt. De-a lungul vremurilor, minile luminate de

har ale Sfinilor Prini, mari dascli i ierarhi ai Bisericii

au zbovit cu luare aminte asupra acestui adevr pentru

a deslui bogia i preaplinul de roade ce se revars
asupra întregului neam omenesc prin întruparea Fiului

lui Dumnezeu.

Astfel, vorbind despre semnificaia acestui praz-

nic preamrit, Sfântul Macarie Egipteanul ne înva:
„Astzi omul este^ chemat din robie i din surghiun,

cci s-a apropiat împria cerurilor. A ajuns la sfârit

vremea lanurilor i a temniei, a osândirii la întune-

ric a lui Adam. Astzi acesta a fost izbvit i eliberat

prin împcare; s-a împrtit de Duhul i s-a unit cu

Dumnezeu. Astzi ruineafeei lui s-a ters i i s-a dat

îndrzneal spre a privi cufaa descoperit i a se uni

cu Duhul. Astzi mireasa îi primete Mirele. Astzi s-a

fcut unire, împrtire i împcare între cele cereti i
cele pmânteti, prin Dumnezeu - OmuV’n .

Aceast unire, împrtire i împcare s-a fcut nu

doar pentru evrei sau doar pentru o generaie, pentru cei

în timpul crora El a venit, ci cuprinde întreaga creaie

divin, toate neamurile din toate timpurile. Dumnezeu
nu discrimineaz, ci El voiete ca „toi oamenii s
se mântuiasc i la cunotina adevrului s vin ”19

deoarece „ harul mântuitor al lui Dumnezeu S-a artat

tuturoroamenilor
”2(

\dupcum neînva SfântulApostol

18. Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii , în P.S.B. - 12, Editura

Basilica, Bucureti, 2014, p. 120;

19. 1 Timotei II, 4;

20. Tit II, 11;
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Pavel. Acelai Apostol ne desluete lmurit c de la

înomenirea Fiului lui Dumnezeu „nu mai este iudeu,

nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este

parte brbteasc i partefemeiasc, pentruc voi toi

una suntei în Hristos Iisus
”21

. Naterea Mântuitorului

cuprinde pe toi oamenii, învluindu-i în iubirea divin,

înaintea creia diferenele de ordin religios (iudei i
pgâni), social (robi i liberi) sau natural (brbai i
femei) îi pierd consistena.

Vorbind despre nemsurata bucurie prilejuit

de acest praznic tuturor oamenilor, Fericitul Augustin

subliniaz tocmai aceast dimensiune universal a

mântuirii adus de Naterea Domnului, când zice: „S
se bucure brbaii, s se bucure femeile: Hristos S-a

nscut brbat, S-a nscut din femeie i amândoi au

fost ridicai la loc de cinste ...Bucurai-v, tineri sfini,

care ai ales s-L urmai pe Hristos înainte de toate...

Bucurai-v, fecioare sfinte; Fecioara v-a nscut vou
pe Cel cu care puteisv cstoriifrs vpierdei

fecioria; voi care nici zmislind i nici nscând nu

putei s pierdei ceea ce iubii! Bucurai-v drepilor!

Este ziua de natere a lui Hristos
”22

.

Naterea Domnului este srbtoare de dimen-

siune cosmic i cu implicaii universale i devine

activ i lucrtoare pentru fiecare om numai dac este

asumat. îns aceasta nu înseamn c, neasumat, Sfânta

Natere este inactiv sau nelucrtoare, ci înseamn c

21. Galateni III, 28;

22. Fericitul Augustin, Predici la marile srbtori, voi. I, în P.S.B. -

13, Editura Basilica, Bucureti, 2014, pp. 106-107;
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Dumnezeu i harul su nu se impun omului. Naterea
Domnului nu anuleaz libertatea omului, ci este un dar,

cel mai mare dar fcut vreodat omenirii i omul trebuie

s se deschid liber înaintea harului lui Dumnezeu, ca
Dumnezeu s lucreze în el. Aceeai deschidere liber i
credin au avut-o i pstorii cei cu sufletul curat crora
îngerii li se arat i îi fac prtai dumnezeietii Nateri.

Intr-o frumoas omilie rostit, se pare, chiar lâng
ieslea din Betleem, Fericitul Ieronim vorbete despre

aceti primi pelerini - pstorii de lâng turmele de oi - în

astfel de cuvinte: „i erau pstori în acelai inut care

vegheau. Nu-L afl pe Hristos dac nu vegheaz: ine
de pstori s vegheze. Hristos nu se descoper decât

pstorilor care vegheaz...Erau i Irodi marii preoi,

erau ifariseii; îns acetia dorm cândHristos se arat
în pustie. Pstorii care vegheau, pzeau turma cas nu
nvleasc lupul în timp ce dorm. O vegheau, cci era

turma Domnului, dar nu aveau puteres o izbveasc:
de aceea se rugau s vin Domnul i s izbveasc
turma. i iat îngerul Domnului a stat lâng ei. Erau
vrednicis vin la ei îngerul, de vreme ce vegheau aa.
i, fiindc aufost cuprini de team, li se d ca ofa
pentru rni care s-i vindecei li se zice: „Nuv temei.

Vi S-a nscut astzi Mântuitorul, Care este Hristos

Domnul, în cetatea lui David”. i pe când se mirau
ei, s-a vzut mulime de oaste cereasc ludându-L pe
Domnuli zicând: „ Slav întru cei de sus lui Dumnezeu
ipepmânt pace, între oameni bunvoire !

>>23

23. Fericitul Ieronim, Omilii la Evanghelia dup Marcu. Omilii di-

verse, Editura IBMO, Bucureti, 2014, pp. 157-158;
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Asemenea pstorilor, vom deveni i noi prtai

ai Naterii numai dac vom tri cu tot sufletul vremea

praznicului, facându-ne inima „iesle” i veghind cu

toat struina la împlinirea celor ale pcii, cu inimi i

buze curate, gritoare de bunvoin.

Iubii fii sufleteti,

Srbtorim marele praznic al Naterii Domnului

nostru Iisus Hristos, srbtoarea ndejdii de mântuire,

când Dumnezeu ne trimite pe Fiul Su cel iubit s se

nasc i s creasc în sufletele noastre. Este potrivit

prilej s ne cercetm pe noi înine i s ne întrebm: Mai

are El loc în inimile noastre, ale cretinilor de astzi? II

cunoatem? îi urmm sfintele Sale învturi?

Pentru noi cei de astzi, cu griji, cu probleme, cu

dorine neîmplinite, ce mai poate însemna o srbtoare

în care auzim: „Slav întru cei de sus lui Dumnezeu i
pe pmânt pace, între oameni bunvoire ”? Hristos se

nate, dar rzboaie sunt în lume, oameni nemângâiai

întâlnim la tot pasul, boli i suferine se aeaz peste

multe suflete. Oamenii se ceart i se învrjbesc între

ei i de multe ori jignirile devin un limbaj cotidian. De

ce oare, dac Dumnezeu S-a întrupat, omenirea înc

sufer? De ce „sudoarea frunii” pentru „pâinea cea

de toate zilele
”
devine o lupt între oameni, de multe

ori nedreapt? De ce istoria este martorul tcut i
neputincios al unor fapte condamnabile, asumate a fi

„normale”!
Toate acestea se petrec deoarece în lume nu exist

iubire! Din iubire Dumnezeu a trimis pe Fiul Su în
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lume, dar noi oamenii ne artm de multe ori nevrednici
în a cultiva acest dar nepreuit, darul iubirii. Pruncul
dumnezeiesc, nevinovat i blând, ne aduce acest mesaj
al iubirii: „Sv iubii unulpe altul, precum v-am iubit

Eu ”24
. In Sfânta Sa Natere toate sunt cu pace i pen-

tru pace deoarece pacea este terenul fertil al iubirii, al

druirii i al bunei înelegeri. Numai când vom înelege
acestea i le vom i lucra, armonia, pacea i bunvoi-
rea se vor statornici în lume. Naterea Mântuitorului
Hristos devine înnoire i via nou numai pentru cei ce
cred c buntatea, iertarea, iubirea, mila i pacea sunt

fapte ce se pot împlini concret în viaa noastr. Hristos

Domnul ne înva: „ Fericiifctorii de pace, c aceia

fiii lui Dumnezeu se vor chema”25
. S observm îns

c spune aceast fericire dup ce vorbete despre cei

smerii, blânzi, flmânzi de dreptate, milostivi i curai
cu inima. Cu alte cuvinte, pacea se câtig numai dac
vom fi smerii, milostivi, blânzi, curai cu inima, iar în

urma dobândirii pcii vom câtiga calitatea de fii ai lui

Dumnezeu.

Frumoase cuvinte, greu de împlinit! Aa am
putea zice, dac am fi singuri! Dar nu suntem singuri

cci un Prunc S-a dat nou, Emanuel, ce se tâlcuiete

„Dumnezeu este cu noi” i unde vrea Dumnezeu se

biruiete legea firii. S ne punem toat ndejdea i
credina în Pruncul plin de iubire, s-L lsm s intre

în inimile noastre i loca cald s-I gtim, lucrând numai
„câte sunt adevrate, câte sunt de cinste, câte sunt
drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte

24 . Ioan XV, 12;

25. Matei V, 9;
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sunt cu nume bun, orice virtute
”26

,
încredinai fiind c

„Dumnezeulpcii” va fi cu noi.

Stpânii de asemenea gânduri s rugm pe

„Hristos, pacea noastr” s binecuvinteze strdaniile

noastre în împlinirea voii Sale sfinte i s druiasc

darurile cele bogate ale Naterii Sale întregii lumi, zicând

cu inim bun, într-un glas cu proorocul: „Doamne,

revars pacea peste noi, cci toate lucrurile noastre,

pentru noi le-aifcut!”27

V îmbrim printete pe toi i v urm s
petrecei Sfintele Srbtori ale Naterii Domnului i ale

Bobotezei cu pace deplin, iar Anul Nou 2016 sv fie

luminat i spor întru toate cele de folos spre mântuire s
avei!

La muli ani!

Al vostru ctre Domnul, pururea rugtor

spre tot binele,

fGALACTION

Episcopul Alexandriei i Teleormanului

26. Filipeni IV, 8;

27. Isaia XXVI, 12;
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Dat în reedina noastr episcopal din Alexandria

la Praznicul Naterii Domnului Nostru Iisus Hristos,

în anul mântuirii 2015.




